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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"ג אביגדר הלוי נבנצל שליט"שיחת הרה
  ה"לפרשת בשלח תשס
  גדר מידת הבטחו�

  
  בני ישראל מתנסי� במידת הבטחו�

, ל"ר חיי� שמואלבי� זצ"שמעתי ממורי ורבי הג
� הגה�ל אמר לו שבפרשת "ירוח� ליבובי� זצ' צ ר"שַר

' א� כ! בעזרת הנדבר . בשלח יש לדבר על מידת הבטחו!
  .בעני! זה

רואי� בפרשתנו שישראל ה� בעלי מדרגה עליונה 
�ר אל בני ישראל: "ה מצוה את משה"הקב. בבטחו!ֵ'ַ ,

לאחר . )ב, שמות יד("  ְוַיֲחנ( לפני פי החירֹתְוָי��ב�
מצַטוי� ישראל לשוב על , שיצאו סו. סו. ממצרי�

כדי "?  מהלש�! עקבותיה� ולצעוד בחזרה לכיוו! מצרי�
י "רש' עי(" תועי� ה� בדר1: שיאמר, להטעות את פרעה

 להכות ואז , י זה לגרו� לו לרדו. אחרי ישראל"וע, )ש�
ואמר פרעה לבני : "ה למשה"כפי שאומר הקב, את צבאו

ִכי� ה� באר�: ישראל ְוִא5ְָבָדה , ורד. אחריה�... ְנב3
 סיבתאיני יודע א� . )דג, ש�(" בפרעה ובכל חילו

אפשר שלא נאמרה . החזרה לאחור נאמרה לישראל או לא
שלא על מנת למסור את הדברי� , אלא למשה באופ! פרטי

הציווי לחזור לאחור לכיוו! מצרי� בניגוד , כ"וא. לישראל
ששיערו מ! , הוא נסיו! קשה מאד עבור ישראל, לכל הגיו!

. הסת� שצעד כזה עשוי לעורר את פרעה לרדו. אחריה�
� שמעו ישראל ממשה שתכלית הנסיעה ואול� ג� א

, לאחור היא להביא בסופו של דבר להשמדת פרעה וחילו
הרי צרי1 מידת בטחו! גדולה לעשות פעולה כזו שתגרו� 

כאשר באופ! טבעי לא נראה כיצד , לפרעה לרדו. אחריה�
  .נית! יהיה להתגבר עליו

שמגדיל , היה מימד נוס. בנסיו! הזה, ל"בנוס. לנ
' בגמ. מעבר למה שנראה מפשט הכתובאותו הרבה 

, יומא עה(שעמוד הענ! לא היה נוסע לעול� לאחור , מוכח

שבמסע זה עמוד הענ! לא נסע ע� , נמצא אפוא. )ב
... הֵֹל1ְ לפניה�' ה"עד כא! היו ישראל רגילי� ש. ישראל

ולפתע אומר לה� , )כא, שמות יג(" בעמוד ענ! ַלְנחָֹת� הדר1
שנעל� מעיניה� או , מוד הענ!משה שלא להתייחס אל ע

ש�  ש� אנו פוגשי� אותו שנית (המשי1 לכיוו! י� סו. 

ישראל היו יכולי� לטעו! . ולנוע שלא על פי הענ!, )יט, יד
הרי עמוד ? אי1 נוכל לשמוע אלי1 לנסוע לאחור: למשה

, שמעו לקול משה"ואול� ישראל ! הענ! מכחיש אות1
אי� : אלא אמרו. ..ולא אמרו היא1 נתקרב אל רודפינו

, )ד, י ש�"רש(" לנו אלא דברי ב� עמר�
זהו נסיו! גדול . למרות שיש סתירה לדבריו מעמוד הענ!

  .וה� עומדי� בו בהצלחה, לבני ישראל
א1 יש (אפילו דת! ואביר� לא פותחי� כא! את פיה� 

אומרי� ש5ְלל לא היו ש� אלא נשארו לעת עתה במצרי� 
 ואול� אחר כ1 כשמגיעי� ַלי� ).ג, תרגו� יונת! ש�' עי 

ויש אומרי� , יש כבר צעקות, ומצרי� נוסעי� אחריה�
אולי ג� . )לד, ר א"שמו(שהצועקי� ש� ה� דת! ואביר� 

פ דת! ואביר� מתנגדי� ש� "אבל עכ, יהודי� אחרי� צעקו
א� משה לא גילה לישראל מראש את , והנה. למשה רבנו

טענת� של דת! יש מקו� להבי! את , מטרת החזרה לאחור
אבל א� ! ְראה מה קרה בגלל שחזרנו לאחור: ואביר�

משה אמר לישראל מראש שפרעה עומד לרדו. אחריה� 
מה רוצי� דת! , ה רוצה להתכבד בהשמדת חילו"ושהקב
צרי1 לומר ! הרי מראש היה ידוע שכ1 יקרה? ואביר�

. שאינה דומה שמיעה לראיה, שכנראה כ1 הוא טבע האד�
ה� אומרי� , ֶכל שפרעה ירדו. אחריה�כשחושבי� ַ�ש

אבל כשרואי� את פרעה . יהיה בסדר, יעזור' ה: לעצמ�
שש מאות רכב בחור וכל רכב ", בעיניה�וחילו 

�ג� , נופל בלב� פחד, )ז, שמות יד(" מצרי� ְו8ִָל�8ִ ַעל 735
יש מפרשי� כ1 . [א� קוד� היו מוכני� לעמוד בנסיו! הזה

ֶל1ְ ֵרד : "אומר לו בהר סיני' כשה: ג� על משה רבנו עצמו
הוא לוקח איתו את הלוחות , )ז, ש� לב(" 5ִי 8ִֵחת ַעְ:1ָ

וירא את העגל , ויהי כאשר ָקַרב אל המחנה. "ויורד
. )יט, ש�(" ויחר א. משה וישל1 ִמָ;ָדו ֶאת ַה37חֹת, (ְמחֹלֹת

למה לקח , א� לא התכוי! למסור את הלוחות לישראל
כשרק : יש שרצו לפרש כ1? ברדתו מ! ההראות� ִעמו 

עוד לא הרגיש כל כ1 את , על עשיית העגל'  מפי השמע
 את העגל כשראהכ "אבל אח. חומרת המעשה

הזדעזע יותר והחליט לשבור את , בעיניווהמחולות 
, אינני יודע א� נכו! לומר דבר כזה על משה רבנו. הלוחות

ו במידה שידיעת הדבר בלי ראייתו לא הספיקה לזעזע
פ לגבי ישראל "עכ. יש בזה ג� פירושי� אחרי�. הראויה

ודאי שאפשר לומר שבתחילה היו מוכני� לעמוד בנסיו! 
או שלא ידעו כלל שפרעה ירדו. , של רדיפת פרעה

סברו שלאחר מכת בכורות ושאר כל המכות כבר , אחריה�
" ֶהְחִלי�"אבל כשראו שכבר , לא יעז לרדו. אחריה�

איבדו את , יצא לרדו. אחריה�מעשרת המכות ו
  ].עשתונותיה�

זהו . ה בא בתביעה אל ישראל על העני! הזה"הקב
הנסיו! הראשו! מעשרת הנסיונות שניסו אבותינו את 

למרות שמצב� של . )א, ערכי! טו(ה במדבר "המקו� ב
לנשיה� , ה� דואגי� לעצמ�, ישראל באמת היה קשה

ג� א� נאמר . 'בכל זאת היו צריכי� לבטוח בה, ולילדיה�
ה זוק. "בכל זאת הקב, שרק דת! ואביר� היו המתלונני�
א� ישראל היו חזקי� . את התלונה לחובת ישראל כול�

ג� דת! ואביר� לא היו מעיזי� לפתוח את , יותר באמונת�
שהרי הטענה האחרונה של דת! ואביר� , הראיה. הפה

ַהְמַעט 5ִי : "היתה) לפני שנבלעו באדמה(כלפי משה 
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"... ֱעִליָתנ( ֵמֶאֶר� ָזַבת ָחָלב (ְדַב8 להמיתנו במדברֶה
הרי הגזרה על כ1 שדור יוצאי : וקשה. )יג, במדבר טז(

מצרי� ימותו במדבר ולא יכנסו לאר� ישראל נגזרה 
ומדוע נזכרי� דת! ואביר� , )כט, ש� יד(במעשה המרגלי� 

למה לא ? במעשה קרח, להתלונ! על כ1 רק עכשיו
התשובה ?  כ1 מיד לאחר מעשה המרגלי�התלוננו על

שלאחר מעשה המרגלי� כל ישראל נכנעו , כנראה, היא
ועל כ! ג� דת! ואביר� אינ� מעזי� לדבר נגד , לפני משה

שיש כבר מי , במעשה קורח, אבל עכשיו. משה ואהר!
 זוהי ג�  קרח ומאתי� וחמישי� איש שמערער על משה 

למרות . וח את הפההזדמנות מתאימה לדת! ולאביר� לפת
קרח , שהערעור שלה� על משה הוא בשטח אחר לגמרי

ואילו דת! ואביר� אינ� מבקשי� , ועדתו מבקשי� כהונה
ג� דת! , אבל א� נמצא מי שמערער על משה, כהונה

, פ"רואי� מכא! עכ... ואביר� מרגישי� כבר נוח לדבר
ג� דת! , ובמשה נביאו' שא� ישראל חזקי� באמונת� בה

רק כשיש בתו1 ישראל מי .  לא מעיזי� לדברואביר�
, ועל כ!. אז ג� דת! ואביר� נזכרי� לדבר, שמתנגד למשה

ג� א� רק דת! ואביר� ה� אלו שצעקו על משה כשראו 
מכל מקו� נחשב הדבר לכל , את פרעה רוד. אחריה�

שהרי א� דת! ואביר� ', ישראל כנסיו! שניסו את ה
א�ת הוא כי ג� , נומרגישי� נוח לפתוח פה נגד משה רב

  .בישראל מצב האמונה חלש

�ֹנ� על משה"�  ?"מה נשתה... ַוִ
נסיו! נוס. במידת הבטחו! מגיע זמ! קצר לאחר הנסיו! 

. אבל הפע� ישראל לא עומדי� בו בהצלחה. הקוד�
ַוֵ;ְצא( , ַוַ;ַ?ע משה את ישראל ִמַ;� ס(.: "התורה מספרת
" מי� במדבר ולא מצאו מי�וילכו שלשת י, ֶאל מדבר 8(ר

, שלשה ימי� במדבר בלי מי� בחודש האביב. )שמות ש�(
ולא רק . אינו דבר של מה בכ1, שמזג האויר בו כבר די ח�

שהוציאו ג� הבהמות . בני ישראל הולכי� במדבר בלי מי�
כמה בהמות בדיוק היו ש� איננו . ממצרי� זקוקות למי�

אי! ל1 כל אחד  ":אבל חמורי� יד(ע כמה היו, יודעי�
ואחד מישראל שלא היו עמו תשעי� חמורי� טעוני� 

, ששי� רבוא איש. )ב, בכורות ה(" ִמ5ְַסAָ@ (ְזהבה של מצרי�
הרי אלו חמישי� וארבעה , ולכל אחד תשעי� חמורי�

נתאר לעצמנו קהל של חמישי� וארבעה ! מליו! חמורי�
והבקר ודאי וג� שאר הצא! , מליו! חמורי� נוערי� ִמBָָמא

הרי רק , אינ� טומני� יד� בצלחת ומשמיעי� את קול�
וא� ! ג� בלי חוסר המי�, מהרעש הזה אפשר להשתגע

ואת , נוסי. לזה ג� את האשה שבוכה באוהל מצמא
  .הרי שהמצב הוא ממש נורא, הילדי� שבוכי�

מגיעי� סו. סו. למקו� , לאחר שלושה ימי� כאלו
, מתקרבי� אליה�, מי�רואי� מרחוק את ה! שיש בו מי�

ַוָ;בֹא( ! " והנה ה� בלתי ראויי� לשתיהטועמי� מה� 
, שמות טו(" ְולֹא ָיְכל( ִלC8ְֹת ַמִי� ִמָ:ָרה 5ִי ָמִרי� ֵה�, ָמָרָתה

אי1 אפשר שלא לצאת ? אי1 אפשר שלא להתאכזב. )כג
ושמענו בקול , והתנסנו, אחרי כל מה שראינו? מהכלי�

ַוִ;7ֹנ( על משה לאמר מה  "ואכ! ! ?זהלהגיע למצב כ', ה
  . )כד, ש�(" נשתה

ל רואי� בתגובה זו של ישראל תגובה בלתי "חז, והנה
מוני� אותה כאחד מעשרה נסיונות שניסו ישראל . ראויה

מה הטענה כא! על בני : וצרי1 להבי!. ה במדבר"את הקב
למה "הרי לא אמרו למשה ? מה ה� כבר אמרו? ישראל

כמו שאמרו , או משהו כיוצא בזה, "מצרי�העליתנו מ
בס1 הכל . )ג, ש� יז; ג, ש� טז; יא, שמות יד(בפעמי� אחרות 

וכי אסור לאד� ? מה לא תקי! בזה"! מה נשתה"שאלו 
  !?צמא שלא שתה שלשה ימי� לבקש מי�

שהטענה כלפי בני ישראל איננה על עצ� , אפשר לומר
כנראה שלא . שבו היא נאמרה" ניגו!"אלא על ה, השאלה
אלא בנגו! של , בניגו! של שאלה" מה נשתה"שאלו 
אולי יואיל רבינו לעמוד : "א� היו באי� בבקשה. תלונה

? "ה ולבקש רחמי� שישלח לנו מי�"בתפילה לפני הקב 
 ַוִ��ֹנ�", אבל ברגע שבאו בתלונה. הכל היה בסדר

לא די בכ1 . יש כא! בעיה, "על משה לאמר מה נשתה
שבו היא נאמרת " ניגו!"ג� ה.  מוצדקתשהבקשה היא

מאנשי� פשוטי� אי אפשר אולי לדרוש . צרי1 להיות ראוי
, דור של יוצאי מצרי�, אבל מדור דעה, דרישות כאלה

שזכו , במצרי�' שראו את כל הנסי� המופלאי� שעשה ה
לקבל נבואה במדרגה גבוהה יותר מיחזקאל ב! בוזי וכל 

ושעומדי� לקבל , )ליה זה א"ב ד, י ש� טו"רש' עי(הנביאי� 
לראות מה שלא ראה שו� ע� ושו� , את התורה בהר סיני

 מה� דורשי� שיהיו חזקי� בבטחו! ג� דור בע� ישראל 
  .לא להתלונ!, במצב כזה

   שיטת בעלי המוסר
? מידת הבטחו� מהי
שהפג� בבקשת� של ישראל היה , ואול� יתכ! לומר
שכ! ,  בעצ� הפניה עצמהאלא ג�, לא רק בסגנו! ַהAְִנָ;ה

הוכיחה על פג� במידת הבטחו! של " מה נשתה"הבקשה 
היו מחכמי . נחלקו בדבר'? מהו בעצ� בטחו! בה. ישראל

שימלא כל ' שבטחו! פירושו לבטוח בה, המוסר שאמרו
, וא� אד� אכ! יבטח בזה בכל לבו, משאלה שעולה בלבי

טת זו היתה שי(ה אכ! ימלא את רצונו "מובטח לו שהקב
ובעיקר של , ל ותלמידיו"ר ישראל מסלנט זצ"הג

היו מה� שא. ). האסכולה הנובהרדקאית שמבי! תלמידיו
על אחד מה� . ונתקיימו בה� הדברי�, נהגו כ! למעשה

ולא היה בידו כס. , שהיה צרי1 להגיע למוסקבה, מסופר
שיגיע ' בכל זאת בטח בה. לקנות כרטיס נסיעה למוסקבה

ח מופלא ִזְ:נ( לו מ! השמי� סכו� ואכ! באור, למוסקבה
וכאלו היו . וכ1 הגיע למוסקבה, כס. ממקור בלתי צפוי

  .ספורי� רבי�
ואול� מהי מידת הבטחו! הנדרשת כדי לזכות שינהגו 

זאת יש ללמוד ממעשה ? ע� האד� בצורה כזו מ! השמי�
ל דרש "ס זצ"הגרי. ל עצמו"ר ישראל מסלנט זצ"שהיה בג

ימציא ' � אד� יבטח בלב של� שהשא, פע� בבית הכנסת
שמע בעל . בודאי ישיג אות�, לו עשרת אלפי� רובל

? למה לי לעבוד: ואמר אל לבו, מלאכה אחד את הדברי�
' ואבטח בה, אתפלל ואלמד כל היו�, אשב בבית המדרש
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עזב את : אמר ועשה. שיזמי! לי עשרת אלפי� רובל
עברו ימי� . התיישב בבית המדרש ולמד, עבודתו

ועשרת , כלתה פרוטתו האחרונה מ! הכיס, שבועותו
מדוע , ס ושאל אותו"בא אל הגרי. אלפי� הרובל לא הגיעו
א� עדי! בוטח : ס"אמר לו הגרי. לא התגשמה משאלתו
אלא . ודאי עתיד הדבר להתקיי�, אתה בלב של� בדבר
מוכ! אני לקנות ממ1 את עשרת , שא� קצרה סבלנות1

עבור חמשת אלפי� , עתידאלפי� הרובל המובטחי� ל1 ב
, שמח בעל המלאכה על העסק. רובל שאת! ל1 כבר עכשיו

א� ! כל1 ל1 למלאכת1: ס"אמר לו הגרי. ונאות לו מיד
מוכ! אתה להחלי. עשרת אלפי� רובל בחמשת אלפי� 

כ אי! ל1 מה לצפות "וא, סימ! שבטחונ1 איננו מלא, רובל
 הבטחו! .)ז"א סו. פכ"תנועת המוסר ח(להתגשמות הדברי� 

  .חייב אפוא להיות מלא ומוחלט
לא היה אפוא על ישראל אלא להיות , לפי שיטה זו

א1 כיו! שבאו . ואז היו זוכי� למי�', בטוחי� בתשועת ה
משמע שהיו מסופקי� בכ1 שיזכו , "מה נשתה: "והקשו

  .והרי זה פג� במידת הבטחו!, לקבל מי� בסופו של דבר

דת ל בהגדרת מי"ש זצ"שיטת החזו� אי
  הבטחו�

שבטחו! , ל"ל חלק על ההגדרה הנ"החזו! איש זצ
. שימלא כל משאלה שעולה בלבי' פירושו לבטוח בה

כגו! , הנהגה כזו מתאימה אולי לגדולי ישראל, לדעתו
אבל לא זו המשמעות , ל ואחרי�"ר ישראל מסלנט זצ"הג

שכ! מי אמר שמה . הרגילה של בטחו! לגבי רוב העול�
הרי יתכ! שמה שלדעתי טוב ?  עבורישאני רוצה אכ! טוב

סיפר לי פע� יהודי . כלל אינו טוב עבורי באמת, עבורי
ְנָטל� אביו ועלה עמו , שבהיותו ילד, יליד פולי!, אחד

קרובי משפחת� שנשארו בפולי! . מפולי! לאר� ישראל
. מני! ישיג אביו פרנסה באר� ישראל של אז, בכו ודאגו
, רנסה באר� ישראלה פ"שהאבא השיג ב, הסו. היה

וקרובי המשפחה שנשארו בפולי! מפני שפרנסת� היתה 
בתחילה נראה היה ששפר .  נשמדו בשואהמסודרת ש� 
. שיש לה� פרנסה ויכולי� להשאר בפולי!, עליה� מזל�

בסופו של דבר התברר שמוטב היה שלא תהיה לה� 
כי אז היו נוסעי� ג� ה� לאר� ישראל או , פרנסה בפולי!

אד� אינו יודע מה הרי ש. והיו ניצולי�, לאמריקהלפחות 
" יכתיב"ממילא לא שיי1 ש. לטובתו מה אינו לטובתו

י שיבטח בו שיעשה עמו כ1 "ה מה לעשות איתו ע"לקב
  .וכ1

 לדעת ? ש"כ הגדרת הבטחו! לפי החזו! אי"מהי א
, ָהֵאמ(! שאי! מקרה בעול�"הבטחו! הוא , ש"החזו! אי

אמונה '(" 'כל בהכרזה מאיתו יתוכל הנעשה תחת השמש ה

ה "להאמי! באמונה שלמה שרק הקב. )'ב אות א"פ' ובטחו!
, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשי�, מנהיג את העול�

  . ומה שהוא עושה זהו הדבר הטוב ביותר
, ישב בבית הסוהר, נמכר לעבד, יוס. הושל1 לבור

, את� חשבת� עלי רעה "ולבסו. התברר שהכל לטובה 
למע! ֲעFֹֹה כיו� הזה ְלַהֲחיֹת ַע� , ֲח8ָָב@ ְלטָֹבה �אלקי

הכל היה כדי שיוכל להחיות את ישראל . )כ, בראשית נ(" ָרב
וה! מבחינה , שלא ימותו ברעב, ה! מבחינה גשמית

, נה, י ש� מא"רש' עי(שלא ישתקעו בטומאת מצרי�  ,רוחנית

 אמנ� לא תמיד רואי�. )שדרש מ! המצרי� למול את עצמ�
לבסו. את הטובה באופ! גלוי כל כ1 כמו שהיה אצל 

ה "אבל ג� כשיוס. היה בבור הוא האמי! שהקב, יוס.
רוצה שיהיה בבור כדי לתק! אותו על כשלו! זה או אחר 

וא� הגֶבֶרת פוטיפר שמה , שנכשל בו או מסיבה אחרת
הוא זה שרוצה שיהיה ' הוא מבי! שה, אותו בבית הסהר

כפי , ר הטוב ביותר בשבילו כעתושזהו הדב, בבית הסהר
לדעת שהכל מתנהל , זהו הבטחו!. שאכ! התברר לבסו.

ובשר וד� אינו יכול להשפיע , שאי! מקרה בעול�', מאת ה
אי! זה פוטר . 'נגד רצו! ה, במאומה על הנעשה בעול�

אבל ע� כל זה , אותנו מהשתדלות ותפילה ושאר דברי�
והוא , ול�ה מנהיג את הע"עלינו לדעת שלמעשה הקב
  .עושה ויעשה את הטוב ביותר

מה "ג� לפי שיטה זו לא היו צריכי� ישראל לשאול 
ה שעושה את הדבר "היו צריכי� לבטוח בקב". נשתה

וא. מדרכי עבודת , אפשר להתפלל. הטוב ביותר עבור�
אבל לקושיות על הנהגת , הוא שאד� יתפלל על צרכיו' ה
  .אי! מקו�' ה

  להזהר מבטחו� מוטעה
זהו כבר דבר , ה מבטיח מראש מה יקרה"קבכשה

במקרה כזה צרי1 באמת להאמי! שההבטחה של . אחר
  .ה תתקיי�"הקב

אי! שו� חשש . ישראל עומדי� על יד י� סו., והנה
ה הרי הבטיח שית! תורה לישראל "הקב. שמא יטבעו בי�

י כפי שנשבע "הבטיח להכניס� לא, לאחר שיצאו ממצרי�
וא� כ! לא היה צרי1 להיות ש� , לאברה� ליצחק וליעקב

כ להבי! מדוע ישראל מהססי� להכנס "קשה א. ספק כלל
' כשה: ל שאל באמת"ר חיי� שמואלבי� זצ"ר הג"מו. לי�

, )טו, שמות יד(" ַ'ֵ�ר אל בני ישראל ויסעו"אומר למשה 
מדוע רק נחשו! ב! עמינדב קופ� , היינו שיכנסו לתו1 הי�

 מה ע� כל )א, סוטה לז לפי דעה אחת בגמרא (? לי�
מדוע לא קפצו ג� ה� , הצדיקי� האחרי� שהיו בישראל

אומר להכנס לי� צרי1 ' ו שא� ה"הא� לא האמינו ח? לי�
היה אומר ' א� ה: ח ואמר"תיר� הגר! ?להכנס לי�

ודאי , לישראל להכנס לי� סו. ולמות בו על קידוש הש�
ר אבל לא זה מה שאמ. שהרבה מישראל היו מוכני� לכ1

ה "הקב. ה דרש מישראל דבר קשה יותר"הקב. ה"הקב
בקש מישראל להכנס לי� הגועש וללכת בתוכו תו1 

ממילא לא יהיה , שיבטלו בלב� את הטבע ביטול גמור
לטבע שליטה עליה� ולא יקרה לה� מאומה ג� א� ילכו 

לדרגת בטחו! כזו הרגישו ישראל שלא . בתו1 המי�
, ש את עצמו במדרגה זורק נחשו! ב! עמינדב הרגי. הגיעו

סוטה (תו1 כדי מעשה שיצילו ' א� כי ג� הוא צעק אל ה

, ל"ח שמואלבי� זצ"שיחות הגר (ולכ! רק הוא נכנס לי�, )ש�

  .)ב"ג מאמר כ"תשל
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וכי לא היו ש� צדיקי� נוספי� : וקשה לי על תירוצו
מה ע� ? מה ע� כלב? מה ע� אהר! הכה!? במדרגה הזו

צרי1 כנראה ? מי� אחרי�יהושע וע� צדיקי� מפורס
אלא , שג� ה� היו קופצי� בסופו של דבר לי�, לומר

  .שנחשו! היה הזריז מכול� והוא קפ� ראשו!
ה מבטיח בפירוש "זה שיי1 רק כשהקב, על כל פני�

י משה רבנו שיכנסו לאר� "הבטיח ע' כא! ה. מה יהיה
על הבשורה ' ובני ישראל א. קדו והשתחוו לה, ישראל

כ לא היה לה� לחשוש "וא, )י ש�"רש' ועי. כז, בשמות י(הזו 
� "ג� לגבי מלחמה ישנה לדעת הרמב. שמא יטבעו בי�

כל הנלח� בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו "ש, הבטחה
מובטח לו שלא ימצא נזק ולא , לקדש את הש� בלבד

ואול� בדר1 כלל . )ו"ז הט"מלכי� פ' � הלכ"רמב(" HִCַיע� רעה
בדר1 כלל . ה מה יהיה"ברורות מהקבאי! לנו הבטחות 

שאיננו יודעי� מה , ל"צרי1 להתנהג כשיטת החזו! איש זצ
', א1 עלינו לדעת שהכל נעשה בהשגחה מאתו ית, יקרה

. עושה את הדבר הנכו! והטוב ביותר עבורנו' ושהוא ית
לא לחשוב שאנו . צרי1 א� כ! להזהר מבטחו! מזוי.

ות בטוחי� שזה מה ולא להי, צרי1 לעשות' יודעי� מה ה
גישה כזו עלולה לגרו� בסופו של דבר . יעשה' שה

כ כמו שהיינו "למשבר באמונה א� הדברי� לא יוצאי� אח
לפעמי� החולה , ג� כשמתפללי� על חולה. רוצי� שֵיצאו

  .גוזר אחרת והחולה אינו מבריא' מבריא ולפעמי� ה
אנו מקווי� שלא יפנו את גוש קטי. ואת שאר 

. ל אי! זאת אומרת שאנו יודעי� מה יהיהאב, הישובי�
שלא יהיה ' צרי1 לקוות לה!  יודעי� מה יהיהאיננו

, בלימוד תורה, בצדקה, בתפילה, להרבות בתשובה, פינוי
אמנ� חושבני . אבל לא לחשוב שאנו יודעי� מה יהיה

שהרי ההלכה אומרת שא� , שעל פי די! הנסיגה אסורה
ילו א� באו על עסקי אפ, גויי� באו לעיר הסמוכה ַלספר

ע "שו(יש לחלל את השבת כדי להלח� נגד� , תב! וקש

אבל אי! זאת אומרת שזהו מיסודות , )ו"ט ס"שכ' ח סי"או
האמונה להאמי! שלא יקרו דברי� בלתי נעימי� ובלתי 

אנו אומרי� פעַמִי� ביו� שאנו יושבי� , להפ1. רצויי�
ו "וא� ח, "א� 8ָמַֹע תשמעו אל ִמְצ�תי"באר� ישראל רק 

זהו משלש . לא יושבי� באר� ישראל' לא שומעי� בקול ה
כ "וא, עשרה עיקרי אמונתנו שהתורה לא תהא מוחלפת

י או לא נשב "צרי1 לדעת שהדבר תלוי בנו א� נשב בא
  .י"בא

למה אנו מחכי� ולמה אנו מצפי� , כשמסתכלי� בכלל
צרי1 לדעת להסתכל על הדברי� במוחי! , בעני! גאולתנו

נכו! שבזמ! הגאולה השֵלמה . לא במוחי! דקטנות, לותדגד
אבל עיקר , ישבו כל ישראל בכל שטחי אר� ישראל

עיקר הגאולה תלוי . הגאולה לא תלוי בדברי� קטני�
עד כמה מתקני� את , בדברי� הרבה יותר גדולי�

ותיקו! העולמות העליוני� כמוב! ; העולמות העליוני�
. נו מתקני� את הנפש שלנועד כמה א, תלוי ְ�תיקו! עצמנו

ולא א� יש לנו עוד חלקת אדמה , זוהי הגאולה האמיתית
ודאי שבסופו של דבר כל אר� ישראל תהיה . או לא
אבל התחלת הגאולה ועיקר הגאולה ה� בדברי� , בידינו

ו היא "או ח, הא� אנו ַמשרי� את השכינה באר�, הגדולי�
א� אנו ה; מסתלקת לשמי מרו� כמו שהיה בזמ! החורב!

ואז נזכה שג� בהר הבית , עושי� את עצמנו משכ! לשכינה
או שאיננו עושי� את עצמנו משכ! , יהיה משכ! לשכינה

  .זה העיקר. על זה אנו צריכי� להסתכל. לשכינה

  להתבונ� על גדולי ישראל בגדלות
לא להתבונ! . כ1 ג� בעני! המבט על גדולי ישראל

, ל"ערבא1 זצז אוי"ר הגרש"כשנפטר מו. בה� בקטנות
: א כא! בישיבה ואמר"ר יעקב כ� שליט"הספיד אותו הג

מה נמלה ? ל"אי1 אפשר לראות את הגדלות של הרב זצ
הרי הנמלה רואה רק את קצה הציפור! ? מבינה בפיל
וא� כ! כיצד , ויותר מזה היא איננה רואה, שברגל הפיל

 אינני יודע א� ? תוכל להערי1 את הפיל כערכו האמיתי
א שהוא אינו רואה את "ר יעקב שליט" לומר על הגמוצדק

אבל אנו ודאי שאיננו רואי� את . ל"ז זצ"גדלותו של הגרש
לא , גדלות� של גדולי ישראל ואיננו יכולי� למדוד אות�

ועל אחת כמה וכמה שלא , את הגדולי� של הדור שלנו
, "בית יוס."של ה, א"של הגר, את גדולי הדורות הקודמי�

של ,  של האמוראי� ולמעלה בקודש ,של הראשוני�
אנו . אי! לנו כל מושג בגדלות�. התנאי� ושל הנביאי�

ואנו חושבי� שאנו , רואי� רק את קצה ציפורי רגליה�
. 'משה היה ככה ואהר! היה ככה וכו, יכולי� כבר לדבר

ל אומרי� למשל "חז! אי! לנו מושג על מה אנו מדברי�
כל יֵמי היות : דאמרה מידת החס ":על אברה� אבינו

שהרי , לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, אברה� בעול�
. )פו' עמ, א"ספר הבהיר אות קצ(" אברה� עמד ש� במקומי

, אברה� אבינו הוא ביטוי למידת החסד העליונה, כלומר
ולעומת זאת יש לפעמי� מי שמודד . לעולמות עליוני�

, אותו כמעט כמו שהאנציקלופדיה הסוביטית כתבה עליו
צרי1 להסתכל ... שהיה סוחר בהמות עשיר ממסופוטמיה

וכ! ... לא כעל סוחר בהמות, במבט אחר על אברה� אבינו
עד גדולי דורנו , משה ואהר! וגדולי הדורות שאחריה�

. ג� ה� לעומתנו עולמות עליוני� לגמרי, יבדלו לחיי�
  .לא במוחי! דקטנות, להסתכל במוחי! דגדלות

א� , � שג� בעני! הגאולהמביני, א� מסתכלי� כ1
אי! זה משנה , הנביא מתנבא למשל על חורב! צור וצידו!

לא לזה , ל הפגיז את צידו! או לא הפגיז את צידו!"א� צה
הנביא מתכוו! לצידו! רוחנית ולצור . היתה כוונת הנביא

ולא א� נכבוש כפר דייגי� קט! בחו. לבנו! או , רוחנית
תבטאת בדברי� גאולת ישראל תלויה ומ. לא נכבוש

זה . ולא בדברי� פעוטי ער1 שכאלו, נשגבי� ועליוני�
ל בעיני� של "1 ועל חז"להסתכל על התנ, צרי1 ללמוד

וא� חסרי� . ולא במוחי! דקטנות, גדלות ובמוחי! דגדלות
לפחות נבי! שאנו קטני� ולא , לנו עיני� ומוחי! כאלו

י ודאי לא על גדול, ו נגד גדולי�"ולא נדבר ח, מביני�
ִע� ָהָע� " לתקשר"שמשה לא ידע , עול� כמו משה ואהר!

ובזכות זה . וכל מיני דיבורי� נמוכי� כאלו, ואהר! כ! ידע
להשראת שכינה , לגאולה במוחי! דגדלות' נזכה בעזרת ה

ות בהר ציו! צבא' וָמַל1 ה", באר� ישראל ובהר הבית
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ונזכה שכל ישראל ישובו בתשובה שלמה , "ובירושלי�
, ונטעתי� על אדמת�",  על אדמת� באר� ישראלוֵישבו

' ולא ִיJְָת8( ע�ד ֵמַעל אדמת� אשר נתתי לה� אמר ה
  .)טו, עמוס ט(" אלקי1ָ


